
نعصصم التصصائبين, أي فصصي ؟ العصصصاة عموم في الةية هذه : طيب, هل الشيخ
التائبين.  في أنها على المفسرون أجمع
كيصصف تختلصصف هصصي نعصصم أي ؟ حالهم ما نعم ؟ أخ ةيا حالهم ما التائبين  غير

 ؟ التختل ف
...:  الطالب
حالهم.  هذه )) أحسنت ةيشاء (( ... لمن : نعم الشيخ
 ؟ معناه ) الغفور) الرحيم الغفور هو (( إنه:  : قوله الشيخ

...:  الطالب
.  فيك الله بارك ؟ عنه وةيتجاوز زدت : أحسنت, لماذا الشيخ

أسرفوا الذين عبادي يا (( قل:  تعالى الله قال الجدةيد الدرس نأتخذ
أمصصس إشصصكال )  أوردنصصا) الللله رحمة من تقنطوا ل أنفسهم على
: ةيصصا ةيقصصول أن الرسصصوله اللصصه أمصصر )) ةيعنصصي عبصصادي ةيصصا : (( قل قوله على

.؟ عبادي
...:  الطالب
طيب.   أسرفوا الذةين عبادي : ةيا ةيقول الله بأن : أبلغهم الشيخ

ل أنفسهم على أسرفوا الذين عبادي يا (( قل:  تعالى الله قول
) هصصذه) جميعللا الللذنوب يغفللر الللله إن الللله رحمللة من تقنطوا

تقنطصصوا ل القنصصوت, ةيعنصصي عصصن للنهصصي تعليل أن قبلها مما موقعها الجملة
الغفللور هللو (( إنه اسصصتغفرتموه إذا جميعصصا الصصذنوب ةيغفصصر اللصصه فصصإن

الن, طيب.   فوائدها نأتخذ الةية هذه تفسير لنا ) سبق) الرحيم
عبللادي يللا  (( قل: " الله رحمه المفسر المفسر, قال كلم إلى نرجع

النللون بكسللر)  ) تقنطللوا ل أنفسللهم علللى أسللرفوا الللذين
قصصال إذا أنصصه اللصصه رحمصصه المؤلصصف سبعيتان, وقاعدة  قراءتان" وفتحها

سصصبعية, قصصراءة, فصصالقراءة : وفصصي قال أو بالوجهين ةيعني القول هذا مثل
النصصون بفتح سبعيتان قراءتان هي شاذة, إذا فالقراءة : وقرئ قال إذا أما

الللذنوب يغفر الله إن الله رحمة من تقنطوا (( لالنون.  وبكسر
ننطصصوا, وهصصذه  ل" بضللمها " وقرئ) نعصصم: ) جميعا شصصاذة القصصراءة تق

سبعية.  ليست ةيعني
أو النسان بها ةيقرأ أن ةيجوز هل السبعية غير القراءة في العلماء واتختلف

فصإن وسصصلم وآلصه عليصه اللصصه صلى النبي عن صحت إذا أنها والصحيح ؟ ل
اللصصه صصصلى النصصبي أن ثبصصت حصصق, فصصإذا كله القرآن جائزة, لن بها القراءة

طرةيصصق عن جاءت صحيحة, سواء فهي القراءة بهذه قرأ وسلم وآله عليه
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تأتي.  لم أم السبعة القراء
جميعللا الللذنوب يغفر الله إن الله رحمة من تقنطوا (( ل:  قال

مصصن تصصاب لمصصن الشرك, نعم من تاب لمن جميعا الذنوب ةيغفر الله ) إن)
الشصصرك المؤلصصف ذكصصر دونها, لكن مما غيرها من تاب من وكذلك الشرك

الشصصرك مصصن النسان تاب بتوبة, وإذا إل ةيغفر ل الذنوب, ولنه أعظم لنه
تغفصصر فهصصل كفصصره حصصال في بها ةيقوم كان المعاصي من شيء على وبقي
 ؟ توبة من لها بد ل أو المعاصي هذه

ثصصم كصصافر وهصصو الخمصصر ةيشصصرب كصصان لصصو كما  توبة من لها لبد أنه الصحيح
إثصصم عنصصه ةيسقط أن ةيوجب ل إسلمه الخمر, فإن شرب على وبقي أسلم
ةيصر ولم الشرك من تاب إذا منه, لكن ةيتب لم ؟ أةيش الخمر, لنه شرب
تغفصصر, ذنصصوبه جميصصع فصصإن بصصال علصصى لصصه تطرأ ولم التخرى المعاصي على

حالت:  ثل ث له حقيقة الشرك من فالتائب
كصان الصتي المعاصصي جميصع ومصن الشصرك مصن تصاب أنه ةيستحضر أن إما

الشصصرك من ةيتوب أن ذنب, وإما كل تعم توبته أن في شك ل فهذا ةيعملها
الشصصرك, فهنصصا حال في ةيفعلها كان التي المعاصي بعض على الصرار مع
ةيكصصون أن مثل فيها استمر عليها, لنه أصر التي المعاصي هذه له تغفر ل

ال فصي الخمصر لشرب معتادا شصرب علصى مصصر وهصو كفصره, فيسصلم ح
كفللروا للللذين (( قللل الذنوب من سلف قد ما له ةيغفر ل الخمر, فإنه

). ) سلف قد ما لهم يغفر ينتهوا إن
المعاصصصي, بقيصصة باله على ةيطرأ ولم الشرك من ةيتوب : أن الثالثة الحالة

الصصذنوب, جميصصع له له, ةيغفر ةيغفر ؟ أةيش إسلمه, فهنا بعد ةيفعلها لم لكنه
الذنوب, نعم.  جميع له فيغفر بالكبار الصغار تندمج لنها

الغفور هو (( إنه:  وقوله الةية ) انتهت) الرحيم الغفور  هو (( إنه
) وإن) جميعللا الللذنوب يغفللر الله (( إن:  لقصصوله ) تعليل) الرحيم

)) الله رحمة من تقنطوا (( ل:  لقوله تعليل جميعا الذنوب ةيغفر الله
. لتعليل تعليل فهو
بصصإبل غ المصصر, أي بهصصذا وجصصل عز الله : عناةية الكرةيمة الةية هذه فوائد من

. نعم جميعا الذنوب ةيغفر أنه عباده
نصصبيه أمصصر حيصصث المصصر بهصصذا أو الجملة بهذه تعالى الله عناةية : نعم الشيخ

النصصبي أمصصر قد كله انتبهوا, القرآن القضية هذه الناس ةيبلغ بأن تخاصا أمرا
إليللك أنزل ما بلغ الرسول أيها (( يا ةيبلغه أن وسلم عليه الله صلى
ةيبلغهصصا, وهصصذا أن عليهصصا اللصصه ةينصصص تخاصصصة أشياء هناك )  لكن) ربك من
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)أبصللارهم) من يغضوا للمؤمنين (( قل:  بها, مثل العناةية ةيقتضي
عبللادي يللا (( قللل) أبصللارهن) من يغضضن للمؤمنات (( وقل

ةيبلغهصصا بصصأن تخاصصصة توصصصية ) هصصذه) أنفسللهم علللى أسللرفوا الذين
بهصصا, العناةيصصة ذلصصك المصصة, فيقتضصصي إلصصى وسصصلم عليصصه الله صلى الرسول

: إذا قرةيب, أقصصول زمان من عليكم مرت تكون ل قد النقطة لهذه انتبهوا
أمر هذا لن  به العناةية على ؟ أةيش على دليل فهو قل بص الحكم الله صدر

سصبيل علصصى ةيبلغصه أن أمصصر فقصصد القصصرآن الخصوص, أما وجه على بإبلغه
) .) ربك من إليك أنزل ما بلغ الرسول أيها (( يا العموم

عبللادي يللا (( قل اللصصه عبصصاد كلهصصم الخلق : أن الكرةيمة الةية فوائد من
. العامة العبادة بها المراد هنا العباد ) لن) أسرفوا الذين

مصصن عليصصه اللصصه تصصاب الله إلى تاب من : أن الكرةيمة الةية هذه فوائد ومن
عليه.  مجمع أمر دونه, وهذا فما الشرك

عصن فصروي ؟ توبصة مصن له هل عمدا نفسا قتل فيمن العلماء اتختلف لكن
ا لقاتصل, فأتخصذ توبصة ل أنه عنهما الله رضي عباس ابن اء, بعصض به العلم

بصصحيح, لنصصه ليصس هصصذا تصاب, ولكصن ولصو لصه توبصة ل القاتل : إن وقالوا
فمصصا الشصصرك مصصن التائب توبة قبول على الدالة والحادةيث للةيات مخالف

يللدعون ل (( والللذين:  تعالى قوله القول هذا بطلن على دونه, وةيدل
بللالحق إل الللله حللرم التي النفس يقتلون ول آخر إلها الله مع
يللوم العللذاب للله يضللاعف أثاما يلق ذلك يفعل ومن يزنون ول

صللالحا عمل وعمللل وآمن تاب من إل مهانا فيه ويخلد القيامة
)) رحيمللا غفورا الله وكان حسنات سيئاتهم الله يبدل فأولئك

وآمصصن تصصاب مصصن أن وأتخصصبر الزنصصا وذكصصر الشرك وذكر القتل الله ذكر فهنا
سصصيئاته اللصصه ةيبصصدل بصصأن تصصوبته علصصى زةيصصادة فيعطصصى صصصالحا عمل وعمصصل

حسنات. 
عصصن وسصصلم وآلصصه عليصصه اللصصه صصصلى الله رسول علينا قصه ما السنة ومن
تسصصعا فقتصصل نفسصصه علصصى أسصصر ف نفسصصا, رجصصل وتسصصعين تسع قتل رجل

تسعة قتل وقد ؟ توبة من له هل العباد من عابدا سأل نفسا, ثم وتسعين
تقتصصل توبصصة لصصك : مصصا وقصصال الصصذنب هذا العابد فاستعظم ؟ نفسا وتسعين

: نكمصصل قال  توبة لك ما ؟ توبة : لي وتقول تأتي ثم نفسا وتسعين تسعة
قاتصصل : إنصصي قال فسأله عالم على دل المائة, ثم به أتم المائة, فقتله بك

؟ التوبصصة وبيصصن بينك ةيحول : نعم, ومن قال ؟ توبة من له فهل نفس مائة
علصصى جنصصى الجهصصل الجهل, شف قبح وعلى العلم فضل على ةيدلكم وهذا

3



فكصصان اللصصه رحمصصة مصصن التخصصر هذا وأةيس نفسه على الجاهل, جنى نفسه
ولكصصن التوبصصة وبين بينك ةيحول ومن : نعم العالم له قتل, فقال أن جزاؤه

مرتصصع فإنهصصا ةيعني الفلنية القرةية إلى ظالمون, اذهب أهلها قرةية في أنت
إليصصه اللصصه المصصوت, فأرسصصل جصصاءه الطرةيصصق أثنصصاء وفي فذهب  لك تخصب
: أنصصا تقصصول الرحمصصة ملئكصصة العصصذاب, فتنصصازعوا وملئكصصة الرحمصصة ملئكة
: ل, أنصصا قصصالت العذاب مهاجرا, وملئكة تائبا جاء الرجل لن الروح أقبض
إليهصصا, ةيهصصاجر الصصتي بلصصده إلصصى ةيصصصل ولصصم مسصصر ف رجل لنه روحه أقبض

فصصإلى القرةيتين بين ما : قيسوا وقال بينهم ةيحكم حكما إليهم الله فأرسل
القرةيصصة إلصصى أقصصرب فوجصصدوه أهلهصصا, فقاسصصوا مصصن فهصصو أقرب كان أةيتهما

أقصصرب, الصصصالحة غيصصر إلصصى كصصان أنصصه قيل شبر, وقد بنحو بقليل الصالحة
الصصصالحة الرض في رغبته لشدة الموت سياق في الموت أثناء في لكنه
الرحمصصة, ملئكصصة الموت, فقبضته سياق في وهو نفسه ةيزحزح كان أهلها

منهصصا اللصصه علصصى أكرم المة السابقة, فهذه المم في هذا كان قالوا: فإذا
 ؟ توبة للقاتل ةيكون ل السابقة, كيف المم من
ابن حمل توبة, وقد له للقاتل حتى عامة هذه الةية : أن الراجح القول إذا

القتصصل : إن حسصصنا, فقصصال محمل عباس ابن عن روي ما الله رحمه القيم
حقوق:  ثلثة به تتعلق العمد

بل بالتوبصة ةيسصقط فصصإنه اللصه حصق أوليائه, أما وحق الميت وحق الله حق
حصصق عنصصه, وأمصصا اللصصه رضصصي عبصصاس ابصصن عن هذا مثل ةيخفى إشكال, ول

وسصصيطالب الدنيا عن انتقل الدنيا, لنه في الن إسقاطه ةيمكن فل الميت
لهصصم, إذا نفسصصه ةيسصصلم فبصصأن المقتصصول أولياء حق وأما  القيامة ةيوم بحقه
ا ذمته, هذا وتبرأ توبته صدق على دليل فهذا لهم نفسه سلم ابصن وجصه م
إليه.  عباس ابن كلم القيم

عز المقتول, والله الميت حق عن حتى عليه الله تاب تاب إذا أنه وعندي
الدالة الدلة لعموم وةيرضيه, وذلك القيامة ةيوم المقتول حق ةيتحمل وجل
هصصذا جاء عليه, فإذا ةيتوب الله فإن عظم وإن الذنب من تاب من أن على

إن أةيصصدةيكم بيصصن الن : أنصصا وقصصال المقتول لولياء نفسه وسلم تائبا الرجل
اللصصه قصصال عليه, وقد ةيقدر ما أعلى العفو, هذا أو الدةية أو القصاص شئتم
عنصصدي الصصصحيح ) فالقول) وسعها إل نفسا الله يكلف (( ل:  تعالى

القيامصصة ةيوم تعالى الله ةيتحمله بأن المقتول, وذلك حق حتى عنه ةيعفا أنه
. طيب

بكصصونه غضصصبه, وذلصصك سبقت الله رحمة : أن الكرةيمة الةية هذه فوائد من
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.  بالتوبة جميعا الذنوب ةيغفر
أسصصمائه مقتضى من تعالى الله أحكام : أن الكرةيمة الةية هذه فوائد ومن

جزائية, من نعم ؟ شرعية أو قدرةية أو جزائية أحكام هنا وصفاته, أحكامه
لمصصن فغفصصر مغفرة ذا كان رحيما غفورا وصفاته, فلكونه أسمائه مقتضى

. تاب
منصصه تخيصصرا ةيكصصون قصصد التوبصصة بعصصد النسان أن إلى : الشارة فوائدها ومن

تقتضصصي الرحمصصة ) لن) (( الرحيمالصصذنب, لقصصوله:  فعصصل وقبصصل قبلهصصا
أنه آدم عن ذكر وجل عز الله المشاهد, فإن هو وهذا جدةيدا عطاء, عطاء

وهدى عليه فتاب ربه اجتباه (( ثم:  قال وتاب وغوى ربه عصى لما
ةيحصصس قبصصل, والنسصصان لصصه تصصذكر لصصم والهداةيصصة الجتبصصاء المنقبة ) وهذه)

وشصصدة اللصصه إلصصى رجوعصصا نفسصصه من ةيحس وندم أنب إذا أةيضا, أنه بنفسه
ةيحصصس ل فصصإنه اللصصه طاعصصة على مستقيما كان إذا ما إليه, بخل ف الفتقار
لصصم بصصأنه بصصالغرور ةيصصصاب إليصصه, وربمصصا والنابصصة وجل عز الله إلى بالرجوع

لللم ( لو:  مسصصلم رواه الصصذي الصصصحيح الحصصدةيث فصصي جصصاء ولهصصذا  ةيذنب
الللله ويسللتغفرون يللذنبون بقوم جاء ثم بكم الله لذهب تذنبوا
التوبة بعد ةيكون الله, فقد إلى تاب إذا : النسان نقول  إذا) لهم فيغفر

فصصي قصصدرا حصصصل أمصصر هصصذا بالعكس, لكن ةيكون وقد  قبلها, نعم منه تخير
الرحيللم الغفور هو (( إنه الةية هذه عليه تدل كما شرعا آدم, وكذلك

( .(
ربكصصم: النابصصة إلصصى ) أنيبصصوا) له وأسلموا ربكم إلى (( وأنيبوا:  قال

عن بالقلع ؟ الله إلى نرجع الله, بماذا إلى التام الرجوع, الرجوع بمعنى
بها التصا ف ةيصدق ل إنابة الطائعين, ةيعني سلك في والنضمام المعصية

)), ربكللم إلى (( أنيبوا الطاعة إلى المعصية من الله إلى بالرجوع إل
وةيحتمل عامة تكون أن ةيحتمل الربوبية  هنا)) ربكم (( إلى:  قوله وفي

الخاصة.  الربوبية من النابة بعد تخاصة, فهي تكون أن
انقصصادوا أي لصصه : أسصصلموا ) ةيقصصول) له وأسلموا ربكم إلى (( وأنيبوا
الله, إلى ةيرجع النسان الله, ةينيب إلى بالرجوع بالقلب تكون له, فالنابة

تصصدل كلها المادة وهذه والستسلم السلم له, لن انقادوا أي له أسلموا
للتختصصصاص هصصذه  لصصه: اللم)) للله (( أسلموا:  النقيصصاد, وقصصوله علصصى

التخلص.  وجوب تفيد أنها سنذكر أو وستفيد
مصصن لصصه ) أسصصلموا) تنصللرون ل ثللم العذاب يأتيكم أن قبل (( من

ل أتصصاكم إذا ذلصصك, ثصصم تتوقعصصوا أن قبصصل الصصدنيا في العذاب ةيأتيكم أن قبل
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أراد (( إذاتعصصالى:  اللصصه العصصذاب, لن  هصصذا مصصن تمنعصصون ل أي تنصرون
مصصن ) أي) وال مللن دونلله مللن لهللم ومللا له مرد فل سوءا بقوم
)). تنصرون ل ثم العذاب يأتيكم أن قبل (( من ةينصرهم متول

يللأتيكم أن قبللل مللن ربكم من إليكم أنزل ما أحسن (( واتبعوا
الزمصصوا أو بالعمل الزموا أي ) اتبعوا) تشعرون ل وأنتم بغتة العذاب

القلصصبي العمصصل ةيقتضصصي ربكم, والعمصصل من إليكم أنزل ما بأحسن العمل
وعمل.  وقول عقيدة اتبعوا الجوارحي, ةيعني والعمل اللساني والعمل
هنصصا الحسصصن ) هصصل) ربكللم مللن إليكللم أنللزل ما (( أحسن:  وقوله
وصصصف أنه الظاهر ؟ للنازل وصف أو النسان به ةيقوم الذي للعمل وصف

القرآن. من أحسن نجد لن تأملنا إذا إليكم. ونحن أنزل ما للنازل, أحسن
بللالحق الكتللاب إليك (( وأنزلنا:  تعصصالى قصصوله فصصي ظصصاهر هصصو كمصصا

وذا مصيطرا ) أي) عليه ومهيمنا الكتاب من يديه بين لما مصدقا
المتبوع, وحينئصصذ الكتاب إلى راجعة هنا الحسنية تكون هذا سلطة, فعلى

) أي) إليكللم أنلزل مللا أحسللن (( اتبعوا:  قلنصصا فيها, فصصإذا إشكال ل
بأحسصصن مصصأمورون أننا إشكال, وهو فيه ةيبقى لكم شرع ما أحسن افعلوا

نكصصون الحسصصن دون الحسصصن فعلنصصا لصصو أننصصا ذلصصك ةيعني لنا, فهل شرع ما
 ؟ مقصرةين

علصى النصصوص دلت ذكرنا, ولكن بما فسرناها إذا الةية ظاهر : هذا نقول
وإن بالكمصصل ةيأتي لم بالواجب, وإن قام فقد الواجب على اقتصر من أن
للرجصصل قصصال والسصلم الصصلة عليصه الرسصول إن بالحسصصن, بصل ةيأتي لم

دخللل هذا صدق ( إن:  قصصال السصصلم شصصرائع لصصه ذكصصر الذي العرابي
: إن نقصصول الكرةيمصصة, أن الةيصصة فصصي الحتمال هذا على أي  وعليه) الجنة

إتبصصاع الكمصصل للذمصصة, لكصصن مصصبرئ الحسصصن إتبصصاع أن على دلت النصوص
الحسن. 

)) بغتللة العللذاب يللأتيكم أن قبل من ربكم من إليكم أنزل (( ما
للنصصوع, مبينا مصدرا تكون أن مفاجئا, وةيحتمل بمعنى هنا مفاجئا, بغتة أي
موضصصع فصي بمعنصصى مصصصدرا تكصون أن بغتصصة, وةيحتمصصل إتيان ةيأتيكم أن أي

ل (( وأنتللم مفاجأة العذاب المفاجأة, ةيأتيكم والمراد  مباغتا الحال, أي
وليصصس غصصافلون لنكصصم العذاب بكم ةيقع أن تحتسبون ل  أي)) تشعرون

يللأتيهم أن القرى أهل (( أفأمن:  تعالى كقوله شعور, وهذا عندكم
بأسللنا يللأتيهم أن القللرى أهللل أمن أو نائمون وهم بياتا بأسنا
إل اللله مكلر يلأمن فل اللله مكلر أفلأمنوا يعلبلون وهم ضحى
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الخصصالق نسصصي بالمعاصصصي انهمك من أن ) والغالبالخاسرون) القوم
ون مصا أشصد فصي وهصو العصذاب العصذاب, فيصأتيه ونسصي فصي انغماسصا ةيك

.  والتر ف المعاصي
(( وأنيبللوا:  لقصصوله الله إلى النابة وجوب : أول فوائد الكرةيمة الةية في

) ) ربكم إلى
(( ) وكذلك) له (( وأسلموا:  لقوله له التخلص : وجوب فوائدها ومن

) .) ربكم إلى أنيبوا
قلبصصه أسصصلم وباطنصصا, فمصصن ظاهرا لله السلم من لبد : أنه فوائدها ومن
(:  وسلم وآله عليه الله صلى النبي لله, لقول جوراحه ةيسلم أن لزم لله
وإذا كللله الجسللد صلللح صلللحت إذا مضلغة الجسلد فلي وإن أل

ل إسصصلمه فصصإن باطنا ل ظاهرا أسلم  ومن) كله الجسد فسد فسدت
فصصي السصصلم وةيتبعه الباطن في ةيكون المنافقين, فالسلم كإسلم ةينفعه

دون البصصاطن فصصي ةيكصون البصصاطن, وهصصل دون الظاهر في الظاهر, وةيكون
قلبه لله أسلم إذا لنه ؟ الظاهر دون الباطن في ةيكون ل, كيف ؟ الظاهر

صلللح صلللحت إذا مضللغة الجسللد فللي إن ( أل جصصوارحه أسصصلمت
حكصصم فل المكصصره  وأمصصا) كله الجسد فسد فسدت وإذا كله الجسد

. التكليف, طيب عنه سقط لنه لفعله
العصصذاب نصصزول من المخالفة, الحذر من : الحذر الكرةيمة الةية فوائد ومن
ةيصصأمن ) ومصصن) العلذاب يلأتيكم أن قبل (( من:  لقوله المخالفة عند

العصصذاب فصصإن مبادرة الله إلى تتب لم إذا ةيأمن, فأنت أحد ل ؟ الله عذاب
.  بك ةينزل ربما
أحصصد فل اللصصه عنصصد من العذاب نزل إذا : أنه الكرةيمة الةية هذه فوائد ومن

تنصللرون ل (( ثم:  قوله )  وتأمل) تنصرون ل (( ثم:  لقوله ةيمنعه
مصصدة وطالت ناصر من طلبتم مهما المهلة, ةيعني على الدالة ثم بص  أتى))

. الله عذاب من ةينصركم من تجدوا لن فإنكم للناصر طلبكم
أحسللن (( اتبعوا:  القرآن, لقوله إتباع : وجوب الثانية الةية فوائد ومن

) .) ربكم من إليكم أنزل ما
فضده القرآن إتباع وجب إذا القرآن, لنه غير إتباع : تحرةيم فوائدها ومن

حرام. 
فصصالجواب ؟ لنصصا شرع قبلنا من شرع إن تقولون : هل قائل قال إذا ولكن

لنا شرع أنه الصول, والصحيح أهل من العلم أهل بين تخل ف ذلك في أن
قبلنصصا من شرع لنه ل قبلنا من شرع نتبع بخلفه, ونحن شرعنا ةيرد لم ما
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ه, وأدلصة العمصل علصى دلنا شرعنا لن ولكن أصصول فصي معروفصة ذلصك ب
اقتده فبهداهم الله هدى الذين (( أولئك:  تعالى قوله الفقه, منها

لولللي عللبرة قصصللهم فللي كان (( لقد:  تعصصالى قصصوله ) ومنهصصا)
فللي حسللنة أسللوة لكم كانت (( قد:  تعالى قوله ) ومنها) اللباب
قبلنصصا مصصن شصصرةيعة أن الراجح القول أن ) المهم) معه والذين إبراهيم

فهصصو بخلفصصه شصصرعنا ورد بخلفه, فصصإن شرعنا ةيرد لم ما بشرعنا لنا شرع
. مطرح

أمرنصصا اللصصه أنصصزل, لن ما أحسن القرآن أن الكرةيمة الةية هذه فوائد ومن
. القرآن نتبع أننا جميعا نعلم أنزل, ونحن ما أحسن بإتباع
ربمصصا فصصإنه القصصرآن ةيتبع ولم ذلك تخالف من : أن الكرةيمة الةية فوائد ومن
العصصذاب هصصو العصصذاب هصصل نسصصأل ةيشصصعر, وهنصصا ل وهصصو بغتصصة العذاب ةيأتيه

المعنوي والعذاب الحسي العذاب ةيشمل البلد, أو فساد به الذي الحسي
 ؟

تفسصصد بحيصصث معنوةيصصا عصصذابا ةيعصصذب قصصد شك, والنسان ل المرةين ةيشمل
نقضهم (( فبماتعالى:  الله الدنيا, قال وأمور الدةين أموره, أمور عليه

عللن الكلللم يحرفللون قاسللية قلللوبهم وجعلنا لعناهم ميثاقهم
العقوبصات عقوبصة, مصن ) وهذه) به ذكروا مما حظا ونسوا مواضعه

وعصصن اللصصه ذكصصر عصصن النسصصان ةيصصصد أن الصصدنيا عقوبات من أشد هي التي
بعصصض كصصان وولصصده, وقصصد ماله النسان ةيفقد أن من أشد هذا الصلة, فإن

الليللل صلللة حرمللت ما " إنني:  قال الليل صلة عن نام إذا السلف
عملصصه, ذنصصب علصصى عقوبصصة جعله الليل في القيام عدم  فجعل" بذنب إل

عصصز اللصصه ذكصصر عصصن العصصراض كصصثر بصصالله والعيصصاذ المعاصي كثرت ما وكل
ذكرنللا عللن قلبلله أغفلنللا من تطع (( ول:  تعصصالى اللصصه وجل, قال

). ) فرطا أمره وكان هواه واتبع
)) " (( وأنيبوا:  تعالى الله رحمه المؤلف المؤلف, قال كلم نقرأ أظن

... )) " (( للله العمللل )) أخلصوا وأسلموا ربكم (( إلى ارجعوا
وهصصو النقيصصاد هصصو نظصصر, والسصصلم بصصالتخلص السصصلم تفسصصيره وفصصي

وباطنا.  ظاهرا تعالى لله الستسلم
بمنعلله) ) تنصرون ل ثم العذاب يأتيكم أن قبل " (( من:  وقوله

يللأتيكم أن قبل (( من:  قوله إلى راجع تتوبوا لم  إن" تتوبوا لم إن
عنا.  العذاب وجل عز الله رفع تبنا إذا ) لننا) العذاب

" القللرآن وهللو) ) ربكم من إليكم أنزل ما أحسن (( واتعبوا" 
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؟ أةيصصش هنصصا بالحسصصن المصصراد جعصصل ذكرنصصا, بصصل الذي الحتمال ةيذكر ولم
شرع, نعم.   ما أحسن ل نزل ما أحسن

قبللل) ) تشعرون ل وأنتم بغتة العذاب يأتيكم أن قبل " (( من
آتخصصره إلى... )) "  نفس تقول (( أن قبل بوقته, فبادروا إتيانه

.
: وتعصصالى تبصصارك اللصصه قال الرجيم الشيطان من بالله : نعم, أعوذ الشيخ

مللن تقنطللوا ل أنفسللهم علللى أسرفوا الذين عبادي يا (( قل
الصصذي هصصو لنصصه وسصصلم عليصصه الله صلى للنبي الخطاب ) قل) الله رحمة
اللصصه صصصلى للنصصبي قيصصل قد كله القرآن أن القرآن,  واعلم هذا إليه أوحي
ةيصصصرح, لن ل وبعضصصه بقصصل فيصصه ةيصصصرح بعضصصه قل, لكن فيه وسلم عليه
) ةيعصصم) ربك من إليك أنزل ما بلغ الرسول أيها (( يا:  تعالى قوله

أو الةيات بعض كله, لكن القرآن للناس ةيقول أن عليه كله, فيجب القرآن
بقصصل, المصصصدر الحكصصم بصصذلك بصصذلك, أي للعناةيصصة بقل تصدر الحكام بعض
الللذين عبللادي ( يا( محمد ةيا قل  أي)) (( قل:  تعالى الله ةيقول فهنا

: قصصال اللصصه أن اللصصه عصصن مبلغصصا لهم قل ) أي) أنفسهم على أسرفوا
رحمللة من تقنطوا ل أنفسهم على أسرفوا الذين عبادي (( يا
الخاصصصة, العبودةيصصة العامصصة, وليسصصت العبودةيصصة بها ةيراد هنا ) عبادي) الله
والكافر.  المؤمن تشمل لنها

فصصي الحصصد جصصاوزوا  أي)) أنفسللهم علللى أسرفوا (( الذين:  وقوله
الحصصد, مجصصاوزة السصصرا ف دونصصه, وأصصصل فمصصا بصصالكفر أعمالصصك, وذلصصك

ه عليك ةيجب فيما الحد تتجاوز أن النفس على فالسرا ف أو وجصل عصز لل
الخلق.  من لغيره

ففيهصصا"  بضللمها وقللرئ وفتحهللا النون )) بكسر تقنطوا " (( ل
سصصبعية, لن ليسصصت شصصاذة وقصصراءة سصصبعيتان قصصراءات: قراءتصصان ثلثصصة

: قصصال وإذا سصصبعية قصصراءة. فهصصي : فصصي قصصال إذا الجللين مؤلف مصطلح
: وقصصرئ قصصال سصصبعيتان, إذا فهمصصا وضم قال: بفتح شاذة. وإذا فهي قرئ
ننطصصوا ثل ث النون في تقنطوا الن شاذة, ففيها فهي ننطصصوا  حركصصات, تق تق

ننطوا وهاتان فصصي بهصصا ةيقصصرأ ل الشصصاذة شصصاذة, والقصصراءة هذه سبعيتان, تق
ابصصن السصصلم شصصيخ صحت. وقال إذا الحكام في بها ةيستدل الصلة, لكن

كمللا الصلة في بها يقرئ فإنه صحت إذا " بل:  الله رحمه تيمية
 " الحكام في بها يستدل

العلمصاء : إن قلنصصا ؟ والسصصبعية الشصاذة بيصن الفصرق : مصا قائصل قصال فإذا
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سصصبعية, فهصصي المشصصهورةين السصصبعة القراء طرةيق عن جاء فما اصطلحوا
عن تخرج ما إذا شاذ, فالشاذ عندهم فهو صح ولو آتخر طرةيق عن جاء وما

الصصصلة, إل فصصي به ةيقرأ الحكام, ول في به ةيحتج السبع, ولكنه القراءات
ول فصإنه اللصه رحمصه تيميصة ابن السلم شيخ رأي على تى ةيق صصحت : م

وإن الصصصلة؛ فصصي تقرأ فإنها وسلم وآله عليه الله صلى النبي عن القراءة
السبع.  القراءات من تكن لم

 والصصصصحيح" " تيأسوا:   قال)) (( تقنطون تفسير في المؤلف وقال
درجصصات أعلصصى اليصأس, فهصو أشصد القنصصوط تقرةيصب, لن التفسصير هذا أن

)) الللله رحمللة (( من أشده اليأس بكم ةيبلغ أي تقنطوا اليأس, فمعنى
اللصصه رحمصصة من قنط إذا النسان وجل, لن عز الله ةيرحمكم أن من ةيعني

مفتصصاح : اليصصأس ةيقصصال آةيصصس, ولهصصذا لنصصه  للرحمصصة ةيتعصصرض لصصم وأةيصصس
أعيتصصك تخيصصط, فصصإذا من عقدة تحل أن : حاول مثل لكم الترك, ... أضرب

عصصز اللصصه لرحمة بالنسبة تركتها, لكن منها أةيست تتركها, إذا ؟ تصنع ماذا
تيأس.  فل والمعاصي الذنوب من عملت تيأس, مهما ل وجل
أن مصن تيصأس اللصصه, ل ةيرحمصصك أن مصصن معناهصصا قلنصصا اللصصه رحمصصة من نعم

(( ل وتعليل, النهي نهي لرحمته, فهنا تتعرض أن حاول الله, بل ةيرحمك
جميعا الذنوب يغفر الله (( إن  التعليل)) الله رحمة من تقنطوا

المغفرة, هذه عنه والتجاوز الذنب ستر وهي المغفرة من مأتخوذ ) ةيغفر)
المغفر من مأتخوذة الستر, لنها مجرد عنه, وليست والتجاوز الذنب ستر
لمرةيصصن: السصصتر جامع للوقاةية, فهو الجهاد عند الرأس على ةيوضع ما وهو

والوقاةية.  
لكنهصصا سصصاترة أنهصصا ل, مصصع مغفصصرا, الطاقيصصة نسميها ل هذه : الغترة فمثل

القتصصال عنصصد الصصرأس علصصى توضصصع الصصتي الحدةيصصد بيضصصة واقية, لكن ليست
سصصترها الصصذنوب واقيصصة, فمغفصصرة سصصاترة لنهصصا ؟ مغفصصرا, ليصصش نسصصميها
شيئين:  الله لي, تسأل اغفر : اللهم قلت إذا عنها, فأنت والتجاوز

عنها.  الله ةيتجاوز : أن غيرك, والثانية عن ذنوبك ةيستر أن
والكبصصائر, ولهصصذا للصصصغائر ) شصصامل) جميعا الذنوب (( يغفر:  وقوله

ل الله (( إن:  تعصصالى التصصائبين, وقصصوله فصصي الةية هذه : إن العلماء قال
غيصصر ) فصصي) يشللاء لمللن ذلللك دون مللا ويغفر به يشرك أن يغفر

قلنصصا بتوبصصة, فصصإذا إل تعالى الله ةيغفره ل الشرك صحيح, لن وهذا التائبين
أن بصصد ) فل) جميعللا الللذنوب يغفللر الله (( إن:  قصصوله فصصي بالعموم

ل إنسان, المشرك كل في هي التائبين, ما في ؟ من في هذه : أن نقول
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شركه.  عظم مهما له الله غفر تاب إذا قطعا, لكن له الله ةيغفر
هصصو ) إنصصه) الرحيم الغفور هو إنه جميعا الذنوب يغفر الله (( إن
يغفللر الله (( إن وهصصو قبلها الذي للحكم تعليل الرحيم: الجملة الغفور

هصصو وهصصو, إنصصه همصصا: إن بمؤكدةين مؤكدة هنا ) والجملة) جميعا الذنوب
التأكيد.  ذوات من إن فظاهر, لن (إن) مؤكدة كون الرحيم, أما الغفور

قصصول معنصصى فصصصل, مصصا ضمير لنه التوكيد أدوات من أةيضا (هو) فهو وأما
التوكيصصد, والخصصبر, وةيفيصصد المبتصصدأ بيصصن ةيفصصصل فصل ضمير ؟ فصل ضمير
والصفة, فهو الخبر بين التمييز هو الذي الفصل الحصر, وةيفيد أةيضا وةيفيد
فوائد:  ثل ث له الفصل ضمير أمور, ةيعني لثلثة مفيد

ةيا والخبر, فوائد الصفة بين التمييز والثالثة الحصر والثانية التوكيد الولى
 ؟ هي ما عقيل
تكصصون أن ةيحتمصصل الفاضل, فهنصصا : زةيد قلت بالمثال, فإذا هذا ةيظهر طيب

فصصي الفاضصصل : زةيصصد فيقصصال بعصصد فيما الخبر نتلقى وأن لزةيد صفة الفاضل
الن تخصصبرا, فتميصصز تكصصون أن تعيصصن الفاضصصل هو : زةيد قلت المسجد, فإذا

الفاضصصل, فإنصصك هصصو : زةيصصد قلت إذا (هو) كذلك بواسطة الصفة من الخبر
فيصصه الفضصصل حصصصرت بهصصو أتيت لما توكيدا, كذلك ذلك زدت بهو أتيت لما

فائدتان:  ) فيها) الرحيم الغفور هو (( إنه:  تعالى غيره, فقوله دون
المبتصصدأ بيصصن التمييصصز الحصصصر, أمصصا الثانية التوكيد, والفائدة الولى الفائدة
بصصه, ةينعصصت ول ةينعت ل (إنه) ةيقولون: إنه الضمير لن حاجة ل فهنا والخبر

قصصوله: فصصي الفائصصدة فيكصصون وعليصصه ؟ به, واضح ةينعت ول ةينعت ل الضمير
والتوكيد.  ) الحصر) الرحيم الغفور هو (( إنه
الصصذنب سصصتر المغفصصرة معنصصى  سصصبق)) الرحيللم (( الغفللور:  وقصصوله

المطلصصوب, بهصصا ةيحصصصل الصصتي الرحمصصة ذو عنصصه, الرحيصصم: أي والتجصصاوز
أةيصصش ةيفيد الكرةيمين السمين بين المرهوب, فالجمع بها ةيزول والمغفرة

)) (( الغفللور:  قوله في المرهوب من الكاملة, النجاة السعادة ةيفيد ؟
لن))  (( الرحيللم:  قوله في المطلوب الذنب, حصول مغفرة هذا لن

. والنعم والخيرات المطلوب بها ةيحصل الرحمة
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